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والتأويل في الخطبة السياسية يجدلية التمق  
 طالب والحجاج بن يوسف( يبن أب ي)بين عم

 تمهيد :

حظي بو الشعر،  يلم يحظ النثر الفنى في الدراسات األدبية بنفس القدر الذ 
ولعل ذلك يعود إلى طبيعة كل فن من الفنين من حيث التنوع الداللي واإليقاع 
والخيال، إذ كانت الدراسات األدبية أكثر اىتماما بالنص الشعري الذى يتمتع بالتكثيف 
الداللي والغنى التصويري واإليقاعي، من ىنا كان اىتمام ىذا البحث بفن من فنون 

 الخطبة، بيدف أن يكون فيو إثراء لمدراسات األدبية الميتمة بالنثر .النثر ممثال في 

وقد رأينا في الخطابة السياسية جانبا ميما يكشف ذلك األثر البعيد والقوي  
يتطمع  تىلمخطبة في نفس المتمقي ، كما يعكس جانبا من شخصية الخطيب ومبادئو ال

ذا كانت الخ طبة قرينة المشاىدة، فيذا ال يعنى أن بيا إلى التأثير في نفس المتمقي ، وا 
ننا ونحن بعيدون عن وقت إلقائيا، أن نظفر منيا تناول الخطبة كنص أدبي ال يمكّ 

معرفة المناسبة التى قيمت فييا  –بالضرورة  –بتحميل أدبي ذى قيمة ، ولكن يعوزنا 
الخطبة تمك الخطبة وما أحاط بيا من ظروف قدر اإلمكان، وىنا يبدو فارق كبير بين 

والقصيدة، حيث تبدو دراسة القصيدة أسيل من دراسة الخطبة إذ ليس بالضرورة أن 
تكون ىناك مناسبة لمنص الشعري في حين ترتبط الخطبة حتما بمناسبة ما، فالشاعر 
ينظم في أى وقت وال يتطمب منو األمر وجود مناسبة تحثو عمى االحتشاد لنظم 

 شعورية محفزة.قصيدة، حيث يكفيو أن تنتابو حالة 

وباإلضافة إلى معرفة مناسبة الخطبة فإنو تجب مراعاة مواجية الجميور في  
الخطبة، إذ تتجمى البالغة في أوضح صورىا، حيث مطابقة الكالم لمقتضى الحال، 

إذ أن  فكمما راعى الخطيب حال المخاطبين والظروف المحيطة بيم، كان مؤثرًا فييم.
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عميو أن يتفاعل مع محيطو بشكل جيد، وأن يكون واعيا بمعطيات العصر الخطيب 
وعيا يتحقق في خطبتو، مؤثرا في سموكو المغوي وغير المغوي؛ فيظير خطابو محددا 

وسنقف في ىذا البحث بين ثنائيتي التمقي بإطار ظاىر ومصيبا اليدف المرجو منو. 
ول لمخطبة وتفاعمو معيا،  وانطالقا ىو استيعاب المتمقي األوالتأويل، فيكون التمقي 

من ىذا المفيوم وعمى ضوئو يأتي التأويل كمرحمة ثانية يعكس استيعاب المتمقي 
الثاني "أومن سنطمق عميو المتمقي االفتراضي" فيطالعنا الدور الِحجاجي وبعض آلياتو 
من جية ، ورد فعل المستمعين من جية ثانية وما أحاط الخطبة من ظروف من جية 

 ثالثة.

 بن أبى طالب : يعم

اهلل عنو بالشجاعة في الحروب، ومن كونو  يرض يعمى الرغم من شيرة عم 
وصيره، إال أن كل ذلك لم يرشح عميًا ليكون أول الخمفاء الراشدين، ( )ابن عم النبى 

حيث كانت الشورى بين المسممين قد اختارت أبا بكر فعمر فعثمان، وحتى بعد أن 
من كبار الصحابة وقد انفضوا من حولو فمم يبايعوه  دينيالعدد اختير خميفة نج

بالخالفة ، وكأن تمك المجموعة وعت شجاعة عمي، ولكنيا رأت فيو قمة الدراية 
السياسية الكافية لقيادة الدولة، ولعمنا نجد سندا لقولنا ىذا في قول ابن عباس لو بعدما 

و فقال ابن عباس لعمي في نصحو بأن ييادن معاوية ويقره عمى والية الشام حتى يبايع
لك من منزلو متى شئت، فرد  وأقتمعيعنى معاوية ، فعمى أن  –ذلك " فإن بايع لك 

عمي : واهلل ال أعطيو إال السيف فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع 
ولموقف عمي في معركة صفين ما يدعم تمك النظرة، عندما نزل   ٔيرأولست صاحب 
لبي التحكيم عندما رفضوا أن يكون ابن عباس ىو المحكم من جية عمى رأي طا

وطالبوا بأن يكون الممثل ليم في التحكيم أبا موسى  -وكان عمي ىو من رشحو -عمي
األشعرى، الذى انتيى بو التحكيم أمام عمرو بالحياء من الناس ونزولو إلى مكة، فيما 
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سمموا عميو بالخالفة ، ومن ذلك انطمق عمرو بن العاص وأىل الشام إلى معاوية ، ف
 .ٕالقوةالوقت أخذ أمر عمى في الضعف، وأمر معاوية في 

ويورد لنا الطبري رأيا يدعم الفكرة ذاتيا، فبعد انتياء التحكيم لقي عمى رجال  
ما سمعت الناس يقولون في أمرنا فقال لو عمي "من األنصار بالقرب من الكوفة فسأ

ه لو، كما قال عز وجل " وال يزالون مختمفين، إال من منيم المعجب بو ومنيم الكار 
رحم ربك، فقال عمى: فما قول ذوى الرأى فيو؟ قال: أما قوليم فيو فيقولون: إن عميا 
كان لو جمع عظيم ففرقو، وكان لو حصن حصين فيدمو، فحتى متى يبني ما ىدم، 

عصاه فقاتل  وحتى متى يجمع ما فرق، فمو أنو كان مضى بمن أطاعو، إذ عصاه من
لقد كانت الحنكة السياسية تنقص عميا  .ٖ"الحزمحتى يظفر أو ييمك إًذا كان ذلك 

رضي اهلل عنو، فنراه يستخدم المين في مواطن تستحق الشدة، أو الشدة في مواطن 
 تحتاج المين.

 الحجاج: 

وزير الخميفة عبد الممك  يوسف الثقفي، كتب لقاؤه بروح بن زنباع الحجاج بن
بن مروان وصاحب شرطتو شيادة ميالد جديدة لو ، فإذا كان قد ولد في الطائف " 

ىـ حسب اختالف الرواة " وحفظ بيا القرآن ثم صار معمما لمصبيان كأبيو  ٔٗ/ٓٗ
إال أن مغادرته لمسقط رأسه وتوجهه نحو دمشق وإثبات الكفاءة أحد وجياء ثقيف، 

إلى عبد الممك بن مروان فضبط لو جيشو ، فكان ذلك  ي كان طريقهالبن زنباع  الذ
نفسو من أجميا ، ال تمك الحياة التى  ئيييىو شيادة ميالد لمحياة التى كان ينشدىا و 

 عاشيا أوال فمم ترض طموحو ولم تتسق مع أحالمو وتطمعاتو. 

ا وقد اكتسب الحجاج حصانة منحو إياىا عبد الممك بن مروان، فكانت سند
وداعما في كل خطوة خطاىا، وفي كل قرار اتخذه يظير ذلك فيما أطمعنا عميو 

عندما نكَّل الحجاج بفسطاط روح بن زنباع،  ٗةوالنيايصاحبا العقد الفريد والبداية 
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 فعندما شكا عبد الممك لروح أن الجيش ال ينزلون وال يرحمون لرحيمو ، فقال روح:
مك الحجاج أمر الجيش، واستطاع الحجاج عندي رجل توليو ذلك، فولى عبد الم

ع العسكر ألمر الخميفة، حتى الفسطاط الذى كان تابعا لروح بن بسياسة الشدة أن يطوّ 
حراق الفسطاط مما حدا بروح أن يشكو الحجاج لمخميفة:  زنباع لم يسمم من التنكيل وا 

"فقال لمحجاج: لم صنعت ىذا؟ فقال لم أفعمو، إنما فعمو أنت، فإن يدي يدك، وسوطى 
وبدل الغالم غالمين،  سوطك، وما ضرك إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطو،

دم الحجاج عنده. " ومنذ ذلك الحين ؟ ففعل ذلك وتقوال تكسرني في الذي وليتني
فقضى تماما عمى الحزب الزبيري بقتل مصعب  والحجاج اليد الباطشة لمدولة األموية،

فاسترد األمويون الحجاز والعراق، وتولى الحجاج إمرة الحجاز ، الزبير يثم عبد اهلل ابن
ل واليا مسيطرا ثم وجيو عبد الممك لتولي العراق ذلك اإلقميم دائم الشغب والتمرد، فظ

ىـ. لقد وّطن الحجاج نفسو وىيأىا كي يكون ٜ٘عميو طيمة عقدين إلى أن مات عام 
رجال من رجال الدولة األموية، من ذلك ما نجده في ثقافتو الدينية فمع حفظ القرآن 

. لقد ٘مرواننجده روى الحديث عن أنس بن مالك وسمرة بن جندب وعبد الممك بن 
بناء بني أمية ليروي عنو وكأنيا ورقة يريد أن يضيفيا الى أاختار أحد الكبار من 

فتكون مرشحة لو لمعمل في البالط األموي،  –كما نقول اليوم  –ممف سيرتو الذاتية 
كما نجد في سيرتو ما يدل عمى كونو يعد نفسو ليكون بوقا من أبواق الدولة لتضميل 

ما يدل داللة قطعية عمى ذلك: الناس لئال يخرجوا عمى الخميفة، وفي الخبر التالى 
قاضى  –"كان الحجاج مع أبيو بمصر في جامعيا، فاجتاز بيما سميم بن عتر التجيبي

، فنيض إليو أبو الحجاج فسمم عميو ....... وبعدما -مصر وأحد كبار التابعين 
انصرف سميم قال الحجاج ألبيو: يا أبت أتقوم لرجل من تجيب وأنت ثقفي؟ فقال لو: 

واهلل إني ألحسب أن الناس إنما يرحمون بيذا وأمثالو. فقال الحجاج:  واهلل ما يا بني 
عمى أمير المؤمنين أضر من ىذا وأمثالو فقال: ولم يابني؟ قال: ألن ىذا وأمثالو 
يجتمع الناس الييم فيحدثونيم عن سيرة أبي بكر وعمر، فيحقر الناس سيرة أمير 
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ا ، فيخمعونو ويخرجون عميو ويبغضونو وال يرون المؤمنين وال يرونيا شيئا عند سيرتيم
بوه طاعتو ، واهلل لو خمص إلي من األمر شيء ألضربن عنق ىذا وأمثالو. فقال لو أ

 " ٙشقيا ، واهلل أني ألظن أن اهلل عز وجل خمقكيا بني

 ففي الخبرين ما يشي بأنو كان يميد نفسو ويأمل في أن يكون من رجال بني أمية.

 نص الخطبتين:

 :ٚوجيوخطبة لإلمام عمي كرم اهلل  أوال:

 بعد أن حمد اهلل وأثنى عميو قال :

لباس  أما بعد فإن الجياد باب من أبواب الجنة ، فتحو اهلل لخاصة أوليائو، وىو
التقوى، ودرع اهلل الحصينة، وُجنتو الوثيقة، فمن تركو رغبة عنو ألبسو اهلل ثوب الذل، 

وُأديل  "األسداد" األسياببالصغار والقماء، وُضرب عمى قمبو ب وشممو البالء، وُديث
 وُمنع النصف. وسيم الخسف، الحق منو بتضييع الجياد،

عالنا، وقمت لكم: ني دعوتكم إلى قتال ىؤالء القوم ليال ونيارا، وسرا وا   أال وا 
تم زى قوم قط في عقر دارىم إال ذّلوا، فتواكمغزوىم قبل أن يغزوكم، فواهلل ما غُ ا

 وُممكت عميكم األوطان. وتخاذلتم حتى ُشّنت عميكم الغارات،

وىذا أخو غامد وقد وردت خيمو األنبار، وقد ُقتل حسان بن حسان البكري 
وأزال خيمكم عن مسالحيا ، ولقد بمغني أن الرجل منيم كان يدخل عمى المرأة 

اثيا ، ما تمتنع منو إال المسممة، واألخرى المعاىدة ، فينَزع ُحجميا وقمبيا وقالئدىا ورع
 باالسترجاع واالسترحام.

ثم انصرفوا وافرين ما نال رجاًل منيم َكْمُم ، وال ُأريق ليم دم، فمو أّن امرًأ مسمما مات 
 من بعد ىذا أسفا ما كان بو مموما بل كان عندي جديرا.
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اطميم ، عجبا واهلل يميت القمب ويجمب اليم من اجتماع ىؤالء القوم عمى ب ،ا عجباً في
ُيغار عميكم وال  وتفرقكم عمى حقكم !! فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا ُيرمى،

 ُتغيرون، وُتْغَزون وال َتْغُزون، وُيعصى اهلل وترضون!!

فإذا أمرتكم بالسير إلييم في أيام الصيف قمتم : ىذه َحَمارَُّة القيظ أميمنا ُيْسبَّْخ 
ذا أمرتكم بالسير إلييم في الشتاء قمتم : ىذه َصَبارَُّة القر، أميمنا ينسمْخ  عنا الحر، وا 

 عنا البرد ،كل ىذا فرارا من الحر والقر ، فأنتم واهلل من السيف أفّر.

يا أشباه الرجال وال رجال ! حموم األطفال وعقول َرّبات الحجال ، لوددت أني 
ي غيظا، لم أركم ولم أعرفكم ! قاتمكم اهلل!! لقد مألتم قمبي قيحًا، وشحنتم صدر 

وجرعتموني نغب التيمام أنفاسا، وأفسدتم عمّى رأيى بالعصيان والخذالن ، حتى قالت 
 .قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن ال عمم لو بالحرب

هلل أبوىم!! وىل أحُد منيم أشدُّ ليا مراسا وأقدُم َمقامًا مني ؟! لقد نيضت فييا وما 
 "الستين ، ولكْن ال رأَى لمن ال ُيطاعبمغت العشرين، وىأنذا قد ذرَّفت عمى 

 8:الكوفةثانيا : خطبة الحجاج عندما ولي 

حدث عبد الممك بن عمير الميثي بينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأىل 
حال حسنة يخرج الرجل منيم في العشرة والعشرين من مواليو إذ أتى  والكوفة يومئذ ذو 

ا بعمامة قد آت فقال ىذا الحجاج قد قدم أميرا عمى العراق فإذا بو دخل المسجد معتمّ 
غطي بيا أكثر وجيو متقمدا سيفا متنكبا قوسا يؤم المنبر فقام الناس نحوه حتى صعد 

عضيم لبعض قبح اهلل بني أمية حيث المنبر فمكث ساعة ال يتكمم فقال الناس ب
ي أال أحصبو لكم راق حتى قال عمير بن ضابىء البرجمتستعمل مثل ىذا عمى الع

 فقالوا أميل، حتى نظر فمما رأى عيون الناس إليو حسر المثام عن فيو ونيض فقال:

 أنا ابن جال وطالع الثنايا        متى أضع العمامة تعرفونى
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 ،ما واهلل إني ألحمل الشر بحممو وأحذوه بنعمو وأجزيو بمثموأىل الكوفة أ اثم قال ي
ني  ني ألري أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة ورؤسا قد أينعت وحان قطافيا وا  وا 

 وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم والمحى تترقرق ثم قال : ،لصاحبيا

 ىذا أوان الشد فاشتدي زيـم     قد لفيا الميل بسواق حطم

 عن ساقيا فشدوا    وجـّدت الـحرب بكـم فجدوا وقد شمرت

 فييا وتر عرد        مثل ذراع البكر أو أشد ليس و القوس

 البد مما ليس منو بد

أىل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوي األخالق ما يقعقع لي بالشنان اي إني واهلل
تجربة وجريت إلى تشت عن ررت عن ذكاء وفُ وال يغمز جانبي كتغماز التين ولقد فُ 

ن أمير المؤمنين أطال اهلل بقاءه نثر كنانتو بين يديو فعجم عيدانيا  ،الغاية القصوى وا 
ىا عودا وأصمبيا مكسرا فرماكم بي ألنكم طالما أوضعتم في الفتن ، فوجدني أمرّ 

أما واهلل أللحونكم لحو العصا،  ،واضطجعتم في مراقد الضالل، وسننتم سنن الغي
ع المروة، وألْحزَمنَّكم حزم السممة وألضربنكم ضرب غرائب اإلبل فإنكم وألقرعنكم قر 

لكأىل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل 
ني  أعد إال وفيت، وال  واهلل الفأذاقيا اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وا 

ريت، فإياي وىذه الشفعاء والزرافات والجماعات وقاال إال أمضيت وال أْخُمُق إال ف أُىمُّ 
ن عمى طريق الحق أو ألدعن لكل وقيال وما تقول وفيما أنت وذاك، أما واهلل لتستقيمُ 

ن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وأن أوجيكم  ،رجل منكم شغال في جسده وا 
ني أقسم باهلل  ال أجد رجال تخمف بعد أخذ لمحاربة عدوكم مع الميمب بن أبي صفرة وا 

: عمييم كتاب أمير المؤمنين ؛ فقرأعطائو بثالثة أيام إال ضربت عنقو. يا غالم: اقرأ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم .. من عبد اهلل عبد الممك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من 
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م.. ثم المسممين، سالم عميكم... فمم يقل أحد منيم شيئا، فقال الحجاج: اكفف يا غال
أقبل عمى الناس فقال : أَسمَّم عميكم أمير المؤمنين فمم تردوا عميو شيئا؟! ىذا أدب 
ِنيية، أما واهلل ألؤدبنكم غير ىذا األدب أو لتستقيمن. اقرأ يا غالم كتاب أمير 
المؤمنين، فمما بمغ إلى قولو سالم عميكم، لم يبق في المسجد إال قال: وعمى أمير 

 المؤمنين السالم."

 عمي والحجاج ) يأس خميفة وبطش واٍل ( 

يرجع اختيار نموذجي عمي والحجاج كخطيبين سياسيين ، إلى ما امتازا بو 
بداع العبارات والكممات، مما  من الطالقة من حيث ىى القدرة عمى إنتاج األفكار وا 

 وسيولة توليدىا . ولكننا نتوقف األفكاريشير الى قدرة عقمية فاعمة تنم عن سيولة 
 عند نمط تمقي الجميور لتمك الخطب .

لقد جمع خيط واحد بين الكثير من خطب عمى والحجاج في أىل العراق ، 
وىذا الخيط ىو موقف الخطيبين من الجميور، إذ كانت مشاعرىما مشاعر عدم 

اهلل  يي رضمالرضا عن المخاطبين مع اختالف موقف الجميور من الخطيبين ، فع
 اره ، بينما كان الحجاج يتكمم إلى معارضيو.عنو كان يتكمم إلى أنص

إن العذاب الواقع عمى أىل العراق الذين خذلوا عميا رضى اهلل عنو واقع  
وسطاء فمن ترك الجياد فرارا منو خوفا أو كرىا :  عمييم من اهلل سبحانو وتعالى بال

 ألبسو اهلل ثوب الذل وشممو البالء، وديث بالصغار والقماء وضرب عمى قمبو
 ومنع النصف "  م الخسفباالسدادواديل الحق منو بتضييع الجياد وسي

لن يكون ليذا العصيان والخروج عمى أمر اهلل والخميفة إال عقوبة من اهلل 
وحده، تنزل بيؤالء العصاه عمى يد األعداء ولن يكون لعمي أي سمطان في أن يكون 

 –ال المبنية لممجيول ) ُضرب ىو المنفذ لتمك العقوبة. وفي استخدام عمي لتمك األفع
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ذف الفاعل لمعمم بو ، فاألمر موكل هلل سينفذه عمى يد ُمنع ( التى ح–سيم –ُأديل 
ني دعوتكم إلى قتال ىؤالء اإلعداء يال ل ٜالقوم ، ويكتفي عمي بدور الناصح )أال وا 

عالنا وقمت لكم اغزوىم قبل أن يغزوكم، فو اهلل ما غزي قوم قط  في ونيارا، وسرا وا 
 (.عقر دارىم إال ذلوا

حتو بشتى الطرق وفي لقد دعاىم لضرورة قتال أولئك القوم وأسدى ليم نصي
سرا و إعالنا( لمطباق بين )ليال ونيارا( و ) وعمي ىنا في استخدامو .األوقاتكل 

صنع تشبييا ضمنيا يشدنا الى حال نوح مع قومو ، فمكأنيم قوم نوح المعاندون 
ي صبره عمى قومو واتخاذه كل الوسائل لدعوتيم ومن ىنا نجده المتبمدون، وىو نوح ف

فيو تارة يقول ليم " قبحا لكم وترحا "  ،بعد ذلك يدعو عمييم كما دعا نوح عمى قومو
وتارة أخرى يقول ليم " قاتمكم اهلل " وقد يكتفي باالسترجاع لما أصابو من المصائب 

نا   ليو راجعون" إبسببيم فيردد في خطبة أخرى قول "إنا هلل وا 

لقد تتابعت الغارات عمى كل ما كان تحت إمرة عمي رضي اهلل عنو، وظل 
يخطب الناس ويستحثيم عمى الخروج لمقتال فيتقاعس عنو أولئك الناس فال يأتمرون 

 بأمره . 

لقد كان عمي بن أبى طالب خميفة بايعو الناس، عدا معاوية بن أبي سفيان 
، بينما كان الحجاج واليا لمخميفة عبد نةاعتزلوا الفتومن وااله وبعض الصحابة الذى 

 الممك ، إال أننا نمحظ أن طبيعة الخطاب تختمف تماما.

ن نمط فخطبة الحجاج م  ويبدو الشبو واضحا بين طريقة الحجاج وابن المقفع
فكانت  ع في جمسة التشاور حول عقد والية العيد ليزيد بن معاويةفبن المقكممة  يزيد 
، أعجبت معاوية عندما أذن لموفود بالدخول عميو لمبايعة يزيد بن معاوية لو خطبة
في صالحية يزيد بن معاوية لتولي الخالفة بعد  عمى المتشككين ابن المقفع حيث رد

أمير   : بخطبة قصيرة تكاممت فييا الكممة واإلشارة، قام يزيد بن الُمقّفع فقال أبيو
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فيذا وأشار  بىىمك فيذا وأشار إلى يزيد فمن أ المؤمنين ىذا وأشار إلى معاوية فإن
لقد  "ٓٔ()وأشير سيفوفمن أبى فيذا  اجمس فإنك سّيد الخطباء  : فقال معاوية  . إلى سيفو

 كانت كممات خطباء األمويين ، أميل إلى روح القمع ال اإلقناع والحوار.

الخطبة السياسية كما مارسيا الحجاج أنيا كانت وسيمة من  إّن خطورة 
 ،-تمك السمطة المخولة لو من ِقبل األمويين - الوسائل القمعّية التي تمارسيا السمطة 

والتي استطاع الحجاج أن يتحكم فييا من التنظيم الداخمي لكل كممة وتعبير استخدمو، 
مرة ،والقتل أو الحرمان من   تبعاد اإلقصاء واالسفنمقاه يزرع الخوف مرة و ييدد ب

من الصمت،  ةبإقامة مساحالنعيم، وذلك من خالل تقنيات لغوية وغير لغوية 
 .ضرب األمثمةاإلفصاح و  التوضيح و من ، ومساحاتاالحتجابو 

ن أمير المؤمنين يولنقرأ ما خاطب بو الحجاج الخارجين عمى أوامر خم فتو :"وا 
بين يديو فعجم عيدانيا فوجدنى أمرىا عودا وأصمبيا مكسرا، أطال اهلل بقاءه نثر كنانتو 

م في مراقد الضالل، وسننتم طجعتفرماكم بى ، ألنكم طالما أوضعتم في الفتن واض
سنن الغي، أما واهلل أللحونكم لحو العصا، وألقرعنكم قرع المروة، وألحزمنكم حزم 

 السممة والضربنكم ضرب غرائب االبل" 

ع العذاب بأولئك المتمردين أصحاب الفتن، وىو ال الحجاج ىو من سيوق
يكتفي بأن يبين ليم حقيقتيم كما يراىا ىو من أنيم أىل ضالل وفتن وخروج عن 
طريق الحق، بل إنو يردف ذلك بالعقاب الذى سيوقعو ىو بيم، عن طريق إيراد وحشد 

حجاج نفسو( عدد من األفعال المرتبطة بالشدة والعنف، مع إسنادىا لفاعل معموم )ال
ألضربنكم (. وىو في إيراده  –ألحزمنكم–ألقرعنكم–وتوكيدىا بالالم والنون ) أللحونكم

ليذه األفعال قدم مبرراتو في اإليذاء الشديد الذى سيطاليم ، فمما آنس الخميفة منكم 
خروجا عن الطاعة وسيرا حثيثا نحو طريق الفتنة وارتماء في أحضانيا؛ وجينى إليكم. 

لفعل )رماكم بي( ليتناسب تماما مع وصف نفسو وبقية رجال الخميفة بسيام مستخدما ا
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القرآن الكريم فإنو ال يجنح  يمعان د الممك بن مروان. وعندما يستوحيفي كنانة عب
إلى استخدام تشبيو يفيم من سياق الكالم، كما فعل عمى رضي اهلل عنو، بل إنو 

لما سيمحق أىل  -أو مبرر آخر -اج يقتبس نصا مباشرا من القرآن الكريم فيو ِحج
العراق من العذاب، موظفا النص الديني توظيفا متقنا يقيم بو الحجة عمى ىؤالء 

 المعارضين

رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم )فإنكم لكأىل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا 
 ذاقيا اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون(اهلل ، فأ

لقد حفظ الحجاج القرآن، وروى الحديث عن أنس بن مالك وسمرة بن جندب، 
مما وفر لو مرجعية قوية أمدتو بالبالغة من جية كما ساعده حفظ النصوص الدينية 
عمى التوظيف الجيد ليا، متى شاء وكيف شاء. استخدم الحجاج بذلك خطابا يتسم 

عتقدات الخصوم ، ويرسم ليم طريقا ن يغير مأبالسمة اإلقناعية التى ينشد من خالليا 
 ينبغى أن يسيروا عميو مستخدما المبررات والحجج التى يرى أنيا تالئم نفسية

يضا مناسبة حال الثقافة الدينية ه المناسبة لحال المستمعين تجمع أوىذ ،ٔٔالمتمقين
 والثقافة العربية االجتماعية حيث فكرة )لحو العصا وقرع المروة وحزم السممة وضرب

 غرائب االبل( 

في تحميل ىذا الخطاب حيث نجد إننا  اوقد يأتى التأويل ىينا ليمعب دور 
راء ذلك المعنى المصطمح عميو؛ حتى و  بحاجة إلى إرجاع معنى المفردات إلى ما

–ولعل ىذه مرده إلى تمك المسافة الزمنية التى أبعدتنا  .ٕٔالمعنىنصل إلى معنى 
نكمتمقين  عن السياق العام لمخطبة من حيث الثقافة والظروف  -ٖٔافتراضيي

االجتماعية وحتى البعد النفسي . وىو مصطمح يقترب نوعا ما من مفيوم المتمفظ 
 Coénonciateurٗٔالقارئ  المشارك المستمع، والمتمفظ المشارك

 حزم السممة ثم ضرب غرائب اإلبل (  –حيث تستوقفنا التشبييات التالية ) لحو العصا 
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و العصا لتيذيبيا من الزوائد الخارجة عنيا لتسويتيا، وحزم أو ضم عيدان السممة فمح
ضما شديدا من خالل ربطيا؛ حتى يبعد األذى الحاصل من أشواكيا، وينفصل عنيا 

بل اإل الجزء المفيد، وىو األوراق التى تتساقط لتتغذى عميو األنعام، ثم ضرب غرائب
كميا رموز  ،المتوافق؛ لتدعو يينأ وحده بالماءحتى تبتعد عن بقية القطيع الواحد 

إنيا صور متعددة رسميا الحجاج ليقدميا  لمعاني متسقة يفضي بعضيا إلى بعض،
بل ىي  لشدة التى سيتعامل بيا معيم وحسب،يقف فييا  عند معنى ا لممتمردين، ال

 مفردات قد حممت العديد من الرموز، ونضيف إلى ذلك تمك الروح البدوية التى
سيطرت عمى الخطبة منذ بدايتيا باستميام الشعر البدوي، والصور البدوية، والتعبيرات 
البدوية، حتى يضيف إلى شدة المعانى، شدة األلفاظ؛ فتكتسب الخطبة كميا روح 

 ٘ٔالجافي الجفوة والشدة والبطش التى يحمميا الرجل البدوي

اإلشارية د النص إنيا قراءة لمنص نحاول من خالليا النفاذ إلى بعض أبعا
 ٙٔوالرمزية
 :جاجي لح  التوجه ا

يمثل الِحجاج حجرا أساسيا في بنية األسموب الخطابي، إذ أن الخطابة 
مؤسسة عمى بنيات ذات أشكال مؤثرة في المستمع ألن غايتيا إقناعو ببنيات مصنوعة 

لى إيصال فكرتو ، لذا فإنو يوظف حيث ييدف الخطيب إٚٔاالستجابةقصدا لتحصيل 
كل ما يمتمك من مؤثرات تضمن لو انصياع المتمقي . من ىنا يركن الخطيب إلى 

 سوق الحجج والبراىين عمى صدق توجيو ليكون أكثر تأثيرا . 

ففي خطبة عمي نجده يعتمد عمى تقنية الحوار ويستخدمو بطريقتين: األولى: 
ىو الصورة المألوفة لمحوار بين طرفين. فمن  بشكل حوار )فعل ورد فعل(، والثاني

غزى قوم قط في عقر دارىم  ما النوع األول:" وقمت لكم اغزوىم قبل أن يغزوكم فواهلل
 إال ذلوا ، فتواكمتم وتخاذلتم ... " 
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لقد ذكَّر عمي أنصاره بحوار جرى بينو وبينيم حاول فيو إقناعيم بالخروج 
لى اليزيمة في عقر الدار، إبة الجبن المؤدية لقتال أنصار معاوية، وحذرىم من مغ

وكان ىذا العرض لمحوار الذى دار بين عمي وأنصاره قد بدا في شكل النصح 
تخاذلتم( وجاء بالفعمين معطوفين  –واإلرشاد إال أن رد الفعل الذى كان منيم )تواكمتم 

وال ، فكٌل لمداللة عمى التدرج في الضعف الذى كان عميو أصحابو، فالتواكل يأتي أ
 ب ان ييرب منيا ، ثم يأتي بعد ذلك التخاذل. قي بالمسئولية عمى  اآلخر ألنو يحيم

 اما النوع الثاني من الحوار وىو الذى يجري بين الطرفين من قول ورد عميو. 

فإذا أمرتكم بالسير إلييم في أيام الصيف قمتم : ىذه حمارة القيظ أميمنا يسبخ عنا "
بالسير إلييم في الشتاء قمتم ىذه صبارة القر ، أميمنا ينسمخ عنا الحر، واذا أمرتكم 

 . "البرد ، كل ىذا فرار من الحر والقر ، فأنتم واهلل من السيف أفر

قدموا لو ة الجياد، فر إلقناع أنصاره بضرو دفع عمي رضي اهلل عنو بمحاولتو 
ذار عمى أنيا مجموعة من المعاذير الكاذبة وىنا قدم عمي رضي اهلل عنو تمك األع

مجموعة من البراىين والحجج ليقيميا عمييم ، في محاولة لتبصيرىم بحقيقتيم لعميم 
 يتجاوزون تمك الحالة المخزية . 

فبينما عمي في حالة من اليأس من تمك الحالة التى عمييا أصحابو وكيف 
عصوه، فمم يصدر منو رد فعل عنيف حاسم حيث يكتفي في ىذا الموقف بالتوبيخ 

. لمجرد واصفا إياىم بـ" يا أشباه الرجال وال رجال، حموم األطفال وعقول ربات الحجاال
 لوددت أنى لم أركم ولم أعرفكم."

 .ٛٔ"النجاء النداء وال إخوان ثقة عند ابو يخاطبيم بقولو "ال أحرار عندفي موقف مش

وعمى طرف نقيض لموقف عمي يقف الحجاج مقدما أدلتو وبراىينو التي بيا يريد أن 
يبصر أىل العراق بحقيقتيم فيم ) طالما أوضعتم في الفتن واضطجعتم في مراقد 
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م ردا قاسيا من لحو وقرع وحزم يالضالل وسننتم سنن الغي ( مما يجعل رد فعمو تجاى
 وضرب . 

عباءة الدين ليحاول من خاللو إدخال  تو ليم يرتدي الحجاجوفي محاجج
نت من القرآن " فإنكم لكأىل قرية كا الخوف عمى نفوسيم وذلك بتقديم حجتو المستمدة

آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهلل فأذاقيا اهلل لباس الجوع 
 والخوف بما كانوا يصنعون . " 

ني المقدس ال يقبل جدال فما يرد فيو ولكن استخدام القرآن وىو النص الدي
يقيني وممزم، من ىنا اختار الحجاج توظيف النص الديني حتى يبث في روعيم 

ويعد استخدام النص الديني أحد أىم التطابق بين حاليم وحال من ذكرتيم اآلية. 
قامة الحجة ، فيو عندما يقدم اقتباسا مباشرا من القرآن فإنو يقدم  ،وسائل اإلقناع وا 

سيتخذه حياليم إن لم  سندا قويا ألطروحتو من أجل الوصول إلى إقناع المتمقين بما
تحديدا دون غيرىا من آيات العذاب  -ينصاعوا، وفي استخدام الحجاج ليذه اآلية 

ما يرجعنا إلى اإلطار الذى سيقت فيو الخطبة وىذا ما سنتناولو  -التى تحل بالعصاة
 بالحديث في النقطة التالية.

استخدام التوكيد والذي  ده من أدوات الحجاج في الخطبتين،ييمنا رص مما
أو تكذيبيم لمخطيب، فنالحظ  ميرتكز استخدامو عمى نوعية المتمقين ومدى تصديقي

فيو يعي أنو يخاطب  ؛في خطبة عمي قمة استخدام القسم كأحد أبرز أوجو التوكيد
استخدام طرق مجموعة من الموالين لو أي أنيم ال ينكرون ما يخاطبيم بو ويكاد يكون 

وكأنو يقيم بيا الحجة عمييم أمام  -عمى أمور تخمي مسؤوليتو عن أعماليم،   التوكيد
ومن ذلك: فإن الجياد باب من أبواب الجنة ... لمتوكيد  -بوصفو خميفة رسول اهلل اهلل

 " أىمية قيمة الجيادعمى 
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ني" "فواهلل ما غزي قوم قط في عقر دارىم ،  دعوتكم إلى قتال ىؤالء القوم...." أال وا 
تبصيرىم بحقيقة نو يحاول أن يبرئ ذمتو فيكتفي بالتذكير والنصح، ثم بإ" ....إال ذلوا

 في قولو:" فأنتم واهلل من السيف أفر."  نفسياتيم الجبانة المتخاذلة

؛ الخطبةجاجية في الحِ  سماتالفي خطبة الحجاج فيو من أبرز  أما التوكيد
فأىل العراق  ،إذ يتوجو بالحديث إلى مجموعة من المنكرين لخمفاء بني أمية ووالتيم

لذا فمن المنطقي أن يكون التوكيد حاضرا  ،عمى خالف مع الدولة الحالية وكل رموزىا
نّ  ،في" القسم بقوة في معرض كالمو متمثال وتبدو تمك  وقد" ،والم التوكيد ونونيا ،وا 

جاجية في أشد صورىا منذ توجو ليم بالكالم عندما حشد أكثر من مؤكد في اآللية الحِ 
ني  ني ألرى أبصارا طامحة.... وا  الجممة الواحدة" أما واهلل إني ألحمل الشر ...... وا 

 حتى يثبت صدق كالمو. لصاحبيا" ويفرط الحجاج في التوكيد

 أويل تعكس روح التمقي:مرايا الت

يحمل كل نص بين طياتو ما يجعل آلية التأويل تسير في درب منير؛ حيث 
أو من أطمقنا  –تومض بعض العبارات، وتبدو بعض اإلشارات التي تحمل القارئ 

عمى التقاط العديد من الخيوط التي تجعل عممية التأويل  -عميو المتمقي االفتراضي
قائمة عمى أسس حقيقية تنبع من النص تارة ومن السياق المحيط بو تارة أخرى، 

كان ذلك التواشج القائم  لذافتجتمع معا لتكون مرايا عاكسة تساىم في تأويل النص، 
بالضرورة كل الظروف المقامية بما  يستدعيجز فيو الخطاب عمى السياق الذي أن

فييا من زمان ومكان، واعتبارات التخاطب وغيرىا من الوسائط التي يتيح 
 ٜٔ."المالئماستحضارىا ربط داللة القول بسياقو، وتوجيو الذىن إلى التأويل "

وىو حجر الرحى الذي  –من ىنا يتبادر إلى ذىن القارئ ليذه الخطبة سؤال
والحجاج( طالما كان  عمي) عن مدى تجاوب المتمقين مع -تدور معو عممية التأويل

التأثير عمى المستمعين واستمالتيم نحو تنفيذ الغرض األساسي من الخطابة ىو 
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لم تكن ىذه الخطبة  ، وىنا يبرز دور التأويل الناشئ عن فيم السياق؛قناعات الخطيب
األولى التي يتوجو بيا عمي الستنياض ىمم أنصاره مع إفصاحو ليم عن قعودىم 
وخذالنيم إياه، فنسمعو في خطبة تسبق ىذه الخطبة تاريخيا يقول ليم فييا:" يا أىل 

أغمق بابو وانجحر كل امرئ ،الكوفة كمما سمعتم بمنسر من مناسر أىل الشام أظمكم 
 ٕٓوجارىا....."جحار الضب في جحره والضبع في منكم في بيتو ان

دأب المتمقون عمى اتخاذ رد الفعل ذاتو لمدرجة التي جعمت عميا يتخذ  لقد
منيم موقفا واحدا، بحيث تتكرر المعاني نفسيا في خطبو بألفاظ مختمفة، فمنيا مثال : 

ذا "فإذا أمرتكم بالسير إلييم في أيام الحر قمتم حمارة القيظ، أميمنا ينس مخ عنا الحر، وا 
أمرتكم بالسير في البرد قمتم أميمنا ينسمخ عنا القر، كل ذا فرار من الحر والقر، فإذا 

 كنتم من الحر والقر تفرون، فأنتم واهلل من السيف أفر"

نضع ىذا النص أمام نص من خطبة أخرى" تقولون في المجالس كيت 
ل بأضاليل، سألتموني التأخير عالي.... إٔٔحيدي حيادوكيت، فإذا جاء القتال قمتم 

 ٕٕ"الدين المطولدفاع ذي 

يتكرر معنى المراوغة والمماطمة الذي يمارسو أنصار عمي دوما عندما  
يدعوان عميا رضي  يطالبيم بالخروج لمجياد. ىذا التخاذل والخذالن الدائمان ىما ما

أنني لم أركم ولم اهلل عنو إلى الدعاء عمييم وتمني انقطاع الصمة بيم: " واهلل لوددت 
أعرفكم..."، وىو ذات المعنى " فرق اهلل بيني وبينكم .... لوددت أن بكل عشرة منكم 

 ٖٕفراس بن غنم..."رجال من بني 

عندما نقرأ ىذه النصوص المتقاربة نشعر أننا أمام مجموعة من األجزاء 
بارات المتناثرة لموحة، نحاول تجميع أجزائيا جنبا إلى جنب من خالل استرجاع ع

النص في األذىان، وتكتمل الصورة مرة أخرى فنراىا واضحة، ُتظير بجالء حال 
المخاِطب وحال المخاَطبين، فإذا كان الخطيب يائسا، واثقا من تكرار رد فعل المتمقين 
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تجاه ما يقول، فمن المنطقي أن يستقر ذلك المعنى ويترسخ في نفوس المتمقين. وال 
حدىا ليعكس يأس عمي من أصحابو، بل تأتي الجمل يقف تأويل عبارات الخطبة و 

المباشرة لتعكس ذلك اليأس، فعمي يقرر لجميوره ىذا المعنى عندما يقول ليم :" ولكن 
ال رأي لمن ال يطاع"، أو رده عمى رجل واحد استجاب لو بعد سماع الخطبة " فقام لو 

فقال ىا أنا ذا يا أمير ، يقال لو فالن بن عفيف، ثم أخذ بيد ابن أخ لو زدرجل من األ
لنمضين لو، ولو حال دون  المؤمنين ال أممك إال نفسي وابن أخي فأمرنا بأمرك فواهلل

رحمكما أمرك شوك اليراس وجمر الغضب، فقال ليما عمي وأين تبمغان ما أريد 
 ٕٗ."اهلل

إن تأويل النص يفتح أفقا جديدا الكتشاف أصول ميمة أبعد من المعنى 
تسيم في إظيار ما في ذىن المخاِطب كما تسيم أيضا في  ٕ٘لممفردات الحرفي

 الكشف عن مدى تقبل المخاطبين لذلك النص. 

المتمقي في جدلية دائمة مع يكون التأويل من قصد؛ حيث  وىنا يبرز  ما في معنى
يعيش حالة من االتصال والتفاعل، وىو تفاعل يقود إليو  -الخطاب –النص 

 ذات دالالت محددة وممكنة -الشفرات أو القرائن  -بالضرورة مجموعة من العالمات
مع عدم القدرة عمى تجاوزىا إذ ال يسمح السياق   ،تمكن ذلك المتمقي من انتقاء إحداىا

ال فسيكون المتمقي في تمك المحظة ا مختمفا إلى النص الذي قد أضاف نصً  بتجاوزىا وا 
 .تمقاه

وانطالقا من المبدأ التأويمي، نستطيع أن نقف أمام مجموعة من القرائن 
النصية الموجودة في خطبة الحجاج والتي تمنحنا الحرية في تحديد المعاني التي 

طبة يمكن أن يحتمميا النص. تبدأ العممية التأويمية لمنص باإلطار الذي سيقت فيو الخ
 األىميةإذ لم يكتف راوي خبر الخطبة بنقل النص، بل قدم لو مقدمة غاية في 

تساعدنا عمى استيعاب حال المخاطبين ومدخل الخطيب إلييم: حدث عبد الممك بن 
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عمير الميثي بينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأىل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة 
ن من مواليو إذ أتى آت فقال ىذا الحجاج قد قدم يخرج الرجل منيم في العشرة والعشري

أميرا عمى العراق فإذا بو دخل المسجد معتما بعمامة قد غطي بيا أكثر وجيو متقمدا 
نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة ال يتكمم  سيفا متنكبا قوسا يؤم المنبر فقام الناس

راق حتى ذا عمى العفقال الناس بعضيم لبعض قبح اهلل بني أمية حيث تستعمل مثل ى
حتى نظر فمما رأى  ،ي أال أحصبو لكم فقالوا أميلقال عمير بن ضابىء البرجم

 عيون الناس إليو حسر المثام عن فيو ونيض فقال...."

رسم الراوي إطارا متسقا مع الروح التي حمميا النص، وكأنو حرص عمى 
خطوات واسعة نحو  وضع ذلك اإلطار بعد سماع الخطبة، قدم بو لممتمقي االفتراضي

النابع من النص، فاىتمامو بذكر الحال التي كان عمييا أىل الكوفة وقت حكم  التأويل
تجعمنا نتيقن من مدى بالغة  يش ورفاىية،عبد الممك بن مروان تنم عن رغد من الع

الحجاج عندما اختار من القرآن آية بعينيا دون غيرىا من آيات العذاب التي تطال 
النعمة والخارجين عمى الطاعة، إذ قرن الحجاج بميارة واضحة بين  باطرياالمتمردين، 

أىل القرية اآلمنة المطمئنة التي يأتييا رزقيا رغدا من كل مكان ، حتى يموِّح ليم من 
خالل نفس اآلية بالعذاب النفسي" الخوف" الذي سيقع عمييم كما وقع عمى أىل تمك 

قابل لترك الخميفة عبد الممك ليم يرفمون في تمك القرية بسبب الكفر بأنعم اهلل ، الم
 الحياة اليانئة حتى إذا تمردوا فسيصيبيم الحرمان من تمك النعم" الغنى واألمن"

وعند تناول الحال التي كان عمييا الخطيب فنحن نعمم أن الحجاج في ىذه الخطبة  
بيت ، وكراىية ييدف إلى تطويع نفوس أىل العراق الذين ساد بينيم التشيع ألىل ال

األمويين كما رصدنا في أول ىذا البحث كيف كان عنيفا في تعاممو مع المعارضين ، 
حيث رأى أن عنق العناد والتمرد ال يقطعيا إال السيف، وألن الحجاج أحد رجال 
البالغة المعدودين ،إضافة إلى كونو رجال عسكريا محنكا، فقد أدار خطبتو بروح 
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فمنذ البداية أراد الحجاج أن يصنع حجابا ماديا ومعنويا سياسية ، وتخطيط عميق، 
مييبا بينو وبين أىل العراق؛ فالصمت حجاب يحيل الناس إلى التيامس والحذر من 
المجيول الصامت، أما إخفاء الوجو فيو حجاب مادي أدى بالناس إلى الضيق 

" ىل أحصبو الممتزج بالتوجس من ىذا المجيول الخفي، فعندما سأليم أكثرىم جرأة 
لكم؟" أشاروا عميو باالنتظار والصبر، وكان ىذا الموقف السمبي منيم في مواجية ذلك 
المجيول أمرا داال عمى الخوف من العاقبة مما يعني نجاح أول نقاط اليجوم في تمك 
الخطة السياسية المرسومة، فنجحت بالغة الصمت عندما الحظ الحجاج العيون قد 

أنيى ذلك الصمت، ليقوم بعد ذلك الكالم مقام  ق من انتباىيم ،يت نحوه، فمما تحقاتج
وغير الصمت، لقد وعى الحجاج تماما ما تطمبو الموقف من " قراءة الخطاب المغوية 

 ٕٙ" المغوية

فجّيش الكممات المعبرة عن التيديد والوعيد، وحشدىا ليكمل خطتو إليقاع الخوف في 
خضاعيم، فسمك سموكا سيموطيقيا نفوس أولئك المتمردين، والسيطرة عمييم ننا مكّ  ،وا 

في ىذا البحث أن نرصد مالمحو، ومن خالل تمك الممارسة ذات العالمات الدالة 
 في آخر الخطبة خير دليل عمى ذلك، التي استوعبيا المتمقون جيدا، فكان رد فعميم

هلل الرحمن عندما أمر غالمو بقراءة رسالة الخميفة عبد الممك بن مروان ، فقرأ :"بسم ا
الرحيم من عبد اهلل عبد الممك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسممين، سالم 

فقال الحجاج: اكفف يا غالم.... ثم أقبل عمى ، ئاعميكم ....فمم يقل أحد منيم شي
الناس فقال : أسمم عميكم أمير المؤمنين فمم تردوا عميو شيئا؟ ىذا أدب نيية، أما واهلل 

ر ىذا األدب، أو لتستقيمن، اقرأ يا غالم كتاب أمير المؤمنين، فمما بمغ ألؤدبنكم غي
لقد  إلى قولو سالم عميكم، لم يبق في المسجد إال قال : وعمى أمير المؤمنين السالم."

" وىو بيرلمان"وصل الحّجاج في نياية خطبتو إلى لب العممية الحجاجية كما حددىا 
يتحقق بعد التمفظ بالخطاب؛ لينتج عنو القرار  أثرا مستقبميااإلقناع حيث اعتبره "

 ٕٚ."باإلقدام أو اإلحجامبممارسة عمل معين ،أو اتخاذ موقف ما سواء 
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شتان بين رد فعل جميور عمي بن أبي طالب وجميور الحجاج عمى الرغم مما 
ما رواه مالك بن دينار ما فيعرضناه من موقف الجميور من كل من الخطيبين. ولعل 

قراءة لبالغة الحجاج الذي امتمك كافة أدوات الخطاب " ما رأيت أحدا أبين يقدم لنا 
من الحجاج، إن كان ليرقى المنبر فيذكر إحسانو إلى أىل العراق، وصفحو عنيم 

ساءتيم إليو حتى أقول في نفسي إني ألحسبو صادقا، ني ألظنيم  ،وا   ٕٛظالمين لو"وا 
حول التأثير من مجرد قمع في البداية لقد فاز الحجاج ببالغتو إلى ما كان ينشده فت

إلى وىم باإلقناع بصدق قولو ، وال يعنينا في مجال األدب أن نقول :إن البطش 
والعنف المعروف بيما الحجاج كانا الوسيمة لتحقيق اليدف ، ألنو من منظور أدبي 
 محض أدت الخطبة الوظيفة المنشودة وىو التأثير وحمل المستمع عمى تنفيذ ما يريده
الخطيب. إذ أن الجميور انصاع لو بمجرد الشعور بقوة الخطاب والعزم الجاد عمى 

 تنفيذ ما لوح بو. 

الحديث عن الفرق بين خطابي عمي والحجاج  نسمع  سياقفي و  وأخيرا
صوت "أوستن" في معرض كالمو عن أفعال الكالم وتفريقو بين األشكال أو الطرائق 

، وقوة Locutionary actفعل الكالم "ما سماه ب بيا الكالم في أو يؤدى التي يخرج
ذا كان  perlocutionary act، والزم فعل الكالم llocutionary actفعل الكالم ، وا 

القسم األول لديو  يعني مجرد الفعل المفظي فإن ما يعنينا في تحميل الخطاب ويدعم 
ذن ينبغي أن  عممية التأويل القسم الثاني والثالث وىنا يفرق أوستن بينيما بقولو:" وا 

)وفي حال قولي كذا  نميز قوة فعل الكالم عن الزم فعل الكالم، كأن نفرق بين عبارتي
التحذير من جانبي(، وبين عبارة )بواسطة قولي كذا، كنت قد أقنعتو أو ،فقد وقع 

كففتو عن العمل.(..... ويقيًنا إن ما يفيم من الزم فعل الكالم )لغاية إنجاز التصرف( 
 ٜٕيكون من خارج التمفظ بالعبارة."
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  -في كتابو أفعال الكالم -لقد اعتمد عمي رضي اهلل عنو ما سماه أوستن 
يراد بو الفعل الذي يقصده المتكمم  وىو الذي  illocutionary act كالم  بقوة فعل ال

إجماال دون عزم عمى إيقاع أمر مادي معين، إذ كانت الخطبة أشبو بالنصيحة ولوم 
 المستمعين عمى عدم األخذ بيا.

الفعل المترتب عن  بينما اعتمد الحجاج نوعا آخر من أفعال الكالم وىو
وىو التأثير الذي يكون لمفعل المغوي في المتمقي،  perlocutionary act النطق
 واالنصياع أو الكف عن ممارسة فعل يخالف مراد المتكمم. بالتأثير

إلى أىل العراق، كما جمع بينيما ذلك الموقف  ينموجيت انالخطبتلقد كانت 
الغاضب من المتمقين عمى الرغم من اختالف السبب، واختالف موقف الجميور من 

بين، إال أننا الحظنا نوعا من السماحة الموجودة في خطبة عمي، عمى الرغم الخطي
من شدة غضبو وحزنو، إال أنو لم يتوعدىم بمعاممة عنيفة أو بطش وجبروت منو 

 .تجاىيم

عمد فييا إلى  الماضية القاطعة عمى حين تجاوز الحجاج إلى الميجة العنيفة
إيقاع اليمع والرعب في نفوس جميوره بكافة الوسائل كما سبق القول،" حيث عمد إلى 
غريب الصور وغريب المفظ وكأنما قصد إلى إثارة الرعب والفزع في نفوس جميوره، 

 ٖٓالعصر األول." كما كان الحال عند كيان الجاىمية في أسجاعيم عبر 

بعذاب تل عند خطباء بني أمية ....، كما وقفوا يموحون ساد التيديد بالحرمان والقلقد "
ورصد ىذا البحث كيف استطاع الحجاج السيطرة عمى ،  ٖٔ"الخميفة ونعيمو

المعارضين، بينما لم يحقق عمي رضي اهلل عنو ما أراده. وىو أمر برىنت عميو 
المصادر التي أوردت خطبتي عمي والحجاج من جية، كما برىن عميو التاريخ من 

 جية أخرى. 
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نيا كانت ذات رنة انفعالية يائسة سرت فييا أالحظنا في خطبة عمي رضي اهلل  حيث
  -الموالين -ميل إليو المتمقينتىذه الروح من المرسل إلى المتمقي ، فمم يستطع أن يس

في  الحجاج نجح  بينما .ذلك الرجل الذي قام إليو ممبيا باستثناء ،فينصاعوا لما أراد
من خالل خطبتو التي تشابيت في مواطن كثيرة  -المعارضين -السيطرة عمى المتمقين

عميقة الداللة والمشحونة  ،متعددة األبعاد ، تمك الروحمع روح الخطاب الشعري
تجاوز لغة النثر إلى لغة الشعر المترعة  والتعبيرات المغوية، بل، بطاقات البالغة

، التي ىيمنت وبسرعة م العديد من لوحات التخويفليا رس، فاستطاع من خالبالرموز
 عمى أذىان مستمعيو .

لقد قمنا في ىذا البحث بمحاولة لفيم عممية التمقي وأثرىا عمى المخاطبين عن 
طريق التأويل الذي رسم لو معالم طريقو النصٌّ وما أحاط بو من ظروف سياقية 

يقة استجابتيم ، مرتكزين عمى مختمفة، كمناسبة النص وحال المخاطبين وأىوائيم وطر 
 الِحجاج وبعض آلياتو بوصفو حجرا أساسيا بنية األسموب الخطابي.

 

 

 

 مش البحث:هوا

                                                           

 المصرية. الحسينية، المطبعة ٕٗٙص  ٔجـ  -إسماعيل بن أبى الفداء، تاريخ أبى الفداء  -2
 .ٕ٘ٚالمرجع السابق، ص  -ٕ
، دار الكتب العممية، بيروت، ٚٓٔمحمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، المجمد الثالث، ص -ٖ

 لبنان.
/ ٚٓ٘ص  ٕٔ –ج   مٖٕٓٓىـ / ٕٗٗٔ، دار عالم الكتب كثير ، البداية والنيايةراجع: ابن  -ٗ

 .ٔ، طٜٕٓ، ص ٕىـ، جٗٓٗٔ، بيروت –دار الكتب العممية العقد الفريد  وابن عبد ربو،
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" ذكر األعمش عن ابن أبى زناد كان فقياء المدينة أربعة : سعيد بن  ٜراجع البداية والنياية ج  -٘
 الزبير وقبيصة بن ذويب وعبد الممك بن مروان قبل أن يدخل االمارة "المسيب وعروة ابن 

 .ٚٓ٘ص  ٕٔ-ابن كثير ، البداية والنياية ج  - ٙ
 -دار الكتاب العربي  ،تحقيق: محمد ابراىيم ،ابن ابي الحديد المعتزلي شرح نيج البالغة ،- -ٚ

ي عصور العربية جميرة خطب العرب ف ، وانظر أيضا٘ٚ-ٗٚ،صٕج ٕٚٓٓ األولىالطبعة: 
 .ٔبيروت لبنان، ط –المكتبة العممية  ٕٚٗ، صٔأحمد ذكي صفوت، ج ،الزاىرة

، ت محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، وانظر أيضا البيان ٔجٖٔ٘الكامل، المبرد ص  -ٛ
 .ٜٖٓ،ٖٓٔ، ص ٕه،جٖٕٗٔوالتبيين دار مكتبة اليالل، بيروت 

بي سفيان وأتباعو ،إذ أن مناسبة ىذه الخطبة بعدما أغارت خيل معاوية أيقصد بيم معاوية بن  -ٜ
بن أبي سفيان عمى األنبار بقيادة عثمان بن عوف؛ فنيبوا وحمموا كل ما كان باألنبار من أموال 

 راجع الخبر في تاريخ أبى الفداء. –وقتموا عامل عمي ويدعى حسان بن حسان البكرى 
 .ٚٔص ٖالعقد الفريدج -ٓٔ
( يوسف ٕ-ٔالعدد ) ٜٕلمجمة جامعة دمشق المجمد  اإللكترونيول الفكرة راجع الموقع ح -ٔٔ

 .الشعري بالغة الِحجاج في النصمحمود عميمات 
راجع بحث: عن التأويل وتطور مفيومو في النص الديني واألدبي قصي مجدي سميم  -ٕٔ

www.almoltaqa.com 
فئة مستيدفة ليصل إلينا ذلك الشحن  –أعني بالمتمقي االفتراضي أننا لم نكن بالنسبة لمخطيب  -ٖٔ

 .الرمزى كما وصل لممتمقي
دومينيك مانغونو، المصطمحات المفاتيح لتحميل الخطاب ، ترجمة محمد يحياتن، الدار العربية  -ٗٔ

 .ٚٔ، صٔلمعموم ، الجزائر ط
 .ٜٓٔالخطابة العربية في عصرىا الذىبي، دار المعارف، ص  –إحسان النص  – -٘ٔ
ص  ٜٚٛٔ ٔمؤسسة مختار لمنشر والتوزيع القاىرة ط  –األدبيةصالح فضل، إنتاج الداللة  -ٙٔ
ٖ٘. 
دار  – ٜٜٚٔاإلصدار األول  ٕ٘ص –ناظم عودة خضر، األصول المعرفية لنظرية التمقي  -ٚٔ

 عمان األردن. –الشروق لمنشر والتوزيع 
 .ٜٗٔص  ٖالطبري، مجمد  -ٛٔ

http://www.almoltaqa.com/
http://www.almoltaqa.com/
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  www.ahewar.org. ٕٕٔٓ-ٖ،  ٙٗٓٗربيعة العربي، الحوار المتمدن، العدد اإللكتروني  -ٜٔ
، وقد كانت الخطبة من عمي في أىل الكوفة عندما أمرىم بالنيوض ٜٗٔتاريخ الطبري، ص  -ٕٓ

 إلغاثة عامل منطقة عين التمر إال أن الناس تثاقموا ولم يجيبوه
 حياد: أمر باالنصراف والروغان تقولو لميارب والمتشبث برأيو * حيدي -ٕٔ
 .٘٘ص  ٕالجاحظ، البيان والتبيين، ج -ٕٕ
يذكر ابن عبد ربو في العقد الفريد أن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة، من أنجد العرب، كان  -ٖٕ

 الرجل منيم يعدل بعشرة من غيرىم.
 .ٕ، جٖٚالجاحظ ، البيان والتبيين،  ص -ٕٗ
وراجع أيضا:  قصي مجدي سميم، عن التأويل وتطور مفيومو في النص الديني واألدبي، -ٕ٘

 http://www.aljabriabed.netمحمد القاسمي، القراءة والتأويل في النقد األدبي الحديث 
لرافد، تصدر عن دائرة الثقافة بشير أبرير، التحميل السيميائي لمخطاب اإلشياري، مجمة ا -ٕٙ

 www.arafid.ae/P31-9-2010واإلعالم ، الشارقة
عبد اليادي بن ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب  -ٕٚ

 .ٕٗٓٓ ٔ، طٚ٘ٗالجديدة المتحدة، لبنان، ص 
 .ٗٛٔص  ٕوالتبيين ، جالبيان  -ٕٛ
أوستين، نظرية أفعال الكالم العامة.. كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد القادر قينيني،  -ٜٕ

 .ٕٖٔم، صٜٜٔٔأفاليقيا الشرق، 

مي خميف، تطور اآلداء الخطابي بين عصر صدر اإلسالم وبني أمية، دار غريب لمطباعة  -ٖٓ
 .ٔٚ، صٜٜٙٔوالنشر والتوزيع، القاىرة، 

محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  -ٖٔ
 .ٜ٘صٕٕٓٓالمغرب  –أفريقيا الشرق 

 
 

 
 
 

http://www.aljabriabed.net/
http://www.arafid.ae/P31-9-2010


 مجمة كمية اآلداب      جامعة بنها                                                                   
 

 1024 يوليو    ٕٕٔلثالثون                              وا سابعالعدد ال

                                                                                                                                                    

 قائمة  مراجع البحث:
 أوال المراجع العربية: مرتبة أبجدًيا حسب المؤلف:

دار الكتب (،  عبد ربو بو عمر، شياب الدين أحمد بن محمد بنابن عبد ربو ، العقد الفريد، )أ -ٔ
 .ٔ، ط ٕىـ، جٗٓٗٔ، بيروت –العممية 

 دار عالم الكتبسنة(،البداية والنياية ، سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)ا ابن كثير، -ٕ
 .ٕٔوج . ٜ، ج مٖٕٓٓىـ / ٕٗٗٔ النشر:

(، تاريخ أبي الفداء )المختصر في ماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن محمدأبو الفداء)ع -ٖ
 .د.ت ٔأخبار البشر(، المطبعة الحسينية المصرية ، ط

 .ٔ، طٖٜٙٔإحسان النص، الخطابة العربية في عصرىا الذىبي، دار المعارف،  -ٗ
 .ٕه،جٖٕٗٔرو بن بحر الكناني(، البيان والتبيين، دار مكتبة اليالل، بيروت الجاحظ)عم -٘
 .ٜٚٛٔ ٔمنشر والتوزيع القاىرة ط مؤسسة مختار ل –صالح فضل، إنتاج الداللة األدبية-ٙ

الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(،تاريخ الطبري، دار الكتب العممية، بيروت لبنان، المجمد  -ٚ
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جديدة اليادي بن ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب العبد -ٛ
 .ٕٗٓٓ ٔالمتحدة، لبنان،  ط

المبرد،)أبو العباس محمد بن يزيد(، الكامل في المغة واألدب، ت محمد أحمد الدالي، مؤسسة   -ٜ
 .ٔالرسالة،ج

مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية،  محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي-ٓٔ
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 .ٕٕٓٓ،اإلسكندريةمحمودأحمدنحمة،افاقجديدةفيالبحثالمغويالمعاصر،دارالمعرفةالجامعية، -ٔٔ
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تطور اآلداء الخطابي بين عصر صدر اإلسالم وبني أمية، دار غريب  مي يوسف خميف، -ٖٔ
 .مٜٜٙٔلمطباعة والنشر، القاىرة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1025&idto=1025&bk_no=59&ID=1160
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